
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số:  66 /UBND-TCNV 
 

V/v triển khai ký cam kết 

thực hiện QĐ 52/2017/QĐ-

UBND của UBND tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đức Thọ, ngày 11 tháng  01  năm 2021 

  

  Kính gửi: 

             - Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, 

         đơn vị thuộc huyện; 

              - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

1. Căn cứ vào Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của 

UBND tỉnh  triển khai thực hiện ký cam kết cho cán bộ, công chức, viên chức, hợp 

đồng lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang năm 2021 (có mẫu cam kết 

kèm theo) 

2. Bố trí cán bộ đầu mối, thông báo đường dây nóng, mở sổ và thường xuyên 

cập nhật, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các quy định tại Quyết định số 

52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại cán bộ, 

công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang năm 2021. 

3. Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ tham mưu UBND huyện thành lập Tổ 

kiểm tra, thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn  nếu phát hiện cơ quan, đơn 

vị, cá nhân vi phạm báo cáo UBND huyện xử lý nghiêm  theo qui định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh; 

- TT H.ủy; TT HĐND huyện; 

- Các Ban của Huyện ủy; 

- UBMTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 

- Văn phòng Cấp uỷ - Chính quyền; 

- Lưu: VT, TC-NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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